
Тема уроку 12:Електричні травми 

Мета: засвоїти знання щодо видів електричних травм. 

Хід уроку 

Електричні травми – це ураження тканин і органів внаслідок проходження 

струму чи впливу променів електродуги на людину. Електротравми умовно 

поділяють на місцеві та електричні удари. 

Організм людини не наділений здатністю виявляти наявність 

електроструму. Дія електричного струму на організм людини супроводжується 

зовнішнім ураженням тканин та органів у вигляді механічних ушкоджень, 

електричних знаків, електрометалізації шкіри, опіків. Електротравма може 

виникнути без безпосереднього контакту з провідниками, що проводять струм 

(ураження через електричну дугу, крокову напругу тощо). Проходячи через тіло 

людини, електричний струм діє не тільки в місцях контактів і на шляху 

проходження через організм, але й на центральну нервову систему, що 

спричиняє до ураження внутрішніх органів (серця, легенів тощо). Електричний 

струм, проходячи через організм людини, призводить до термічної, 

електролітичної та біологічної дій (електротравматизм). 

Електричні травми – це ураження тканин і органів внаслідок проходження 

струму чи впливу променів електродуги на людину. Електротравми умовно 

поділяють на місцеві та електричні удари. 

Місцева електротравма – це локальне ушкодження цілісності тканин тіла, 

кісток під впливом електроструму, електродуги. Наслідком місцевих 

електротравм є електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, 

електроофтальмія, механічні пошкодження. Електричні опіки можуть 

бути поверхневими (ураження шкіри) та внутрішніми. Внутрішні опіки 

призводять до ураження внутрішніх органів і тканин тіла. Електричні опіки 

виникають внаслідок нагрівання тканин тіла людини струмом величиною 

більше 1 А. 

Електричні знаки – це плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді 

мозолей на поверхні шкіри в місці контакту із струмопровідними елементами. 

Електричні знаки безболісні і через деякий час зникають. Електрометалізація 

шкіри – це просочування поверхні шкіри частинками металу під час його 

випаровування чи розбризкування під впливом електричного струму. Уражена 

ділянка жорстка на дотик і має забарвлення, характерне для кольору металу, що 

потрапив до шкіри. Електрометалізація шкіри є безпечною (за винятком очей) і 

з часом зникає. 

Електроофтальмія – це ураження при горінні електричної дуги зовнішніх 

оболонок очей потужнім ультрафіолетовим випромінюванням, яке енергійно 

поглинається клітинами організму і викликає в них хімічні зміни. Потерпілий 

відчуває різкий біль в очах, осліплення, світлобоязнь, сльозотечу та ін.. 

Запобігання електрофтальмії при обслуговуванні електроустановок 

забезпечується шляхом використання захисних окулярів, які майже не 

пропускають ультрафіолетових променів і захищають очі від дії розплавленого 

металу при виникненні електричної дуги. 

Механічне пошкодження виникає під час різкого мимовільного 

скорочення м'язів лід впливом струму, що проходить через людину. Внаслідок 



цього порушується цілісність (рветься) шкіри, кровоносних судин, нервової 

тканини, можливі вивихи суглобів і навіть переломи кісток. 

Електричний удар – це збуджуюча дія електричного струму на живі 

тканини організму, яка проявляється у вигляді судорожних скорочень м'язів. 

Електроудари – це найнебезпечніший вид ураження організму 

електричним струмом, при кому порушується функціонування серцевої, 

дихальної і мозкової системи людини. 

Залежно від наслідків ураження електричні удари умовно можуть бути 

поділені на 4 ступеня: 

I – судомні скорочення м'язів без втрати свідомості; 

II – судомні скорочення м'язів втратою свідомості, але із збереженим 

ритмом серцево-судинної системи та диханням; 

III – втрата свідомості і порушення дихання, або роботи серцево-судинної 

системи; 

IV – клінічна смерть. 
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